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EDITAL Nº 003/2021 PARA PROCESSO SELETIVO 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
DA 16ª REGIÃO – CREFITO-16, neste ato representado por seu Presidente, vem, 
através deste, com fulcro na Portaria nº 08/2021, TORNAR PÚBLICA a realização 
de Processo Seletivo para o preenchimento 02 vagas no cargo de Auxiliar 
Administrativo, com contratação temporária de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme as exigências a seguir: 
a) certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio 
(antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
b) certificado, devidamente registrado, de conclusão em curso de informática, com 
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas; 
c) aprovação no teste de redação; 
d) análise curricular; 
e) entrevista, de caráter classificatório e não eliminatório, a fim de esclarecer e 
facilitar a análise curricular, a ser realizada com candidatos aprovados no teste de 
redação. 
 
 As atribuições do cargo e os valores que envolvem a contratação estão 
inseridos no anexo que integra este Edital. 
 
 O período de inscrição será de 10/05/2021 a 14/05/2021 e a prova de redação 
será realizada no dia 24/05/2021.  
 
 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar seu Currículo, 
devidamente comprovado com cópia autenticada dos documentos que o instruem, 
inclusive documentos pessoas (RG, CPF e comprovante de residência), bem como 
os documentos indicados nas letras “a” e “b”, sob pena de indeferimento da 
inscrição. 
 

O resultado da prova de redação será publicado no Diário Oficial da União, 
assim como no site deste Conselho (www.crefito16.gov.br), no dia 27/05/2021. O 
resultado final do Processo Seletivo será publicado nos mesmos veículos, no dia 
27/05/2021. 
 
 

São Luís (MA), 03 de maio de 2021. 
 
 

        
DR. FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA 

Presidente CREFITO16 
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